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Kaasutuspoltto ei pysty kilpaile-
maan hinnassa perinteisen arina-
polton kanssa alle megawatin kat-
tiloiden ollessa kyseessä. Kehitteil-
lä on kuitenkin entistä pienempiä 
kaasutuspolttokattiloita. Myös ari-
nakattilat kuuluvat kuitenkin tuo-
tevalikoimaan, ja yritys toimittaa 
niitä lämpölaitosvalmistajille jotka 
käyttävät Lakan kattiloita ja halua-
vat lisätä omaa tekniikkaansa polt-
toaineen käsittelyyn ja syöttöön se-
kä automaation.

Menestystä kumppaneiden  
avulla
Lakan kattiloita on selvästi enem-
män maakunnissa kuin mitä saat-
taisi uskoa Ainakin Sykäke, Biofi-
re ja Vaasan Kuljetuskanavat ovat 
käyttäneet Lakan arinakattiloita. 
”Kun polttoaine on hyvää ja tasa-
laatuista, on myös arinaratkaisu 
hyvä vaihtoehto,” sanoo toimitus-
johtaja Markku Lampinen. ”Silloin 
kun polttoaine on laadultaan hei-
kompaa, ja laitoksen koko kasvaa, 
kaasutuspolttokattila pärjää pa-
remmin hintansa puolesta”. Kaasu-
tuspolttotekniikka sallii erilaisia 
vaihtelevia polttoaineita, ja myös 
kuljetinlaitteet sallivat erilaatui-
sia polttoaineita. Ympäristön kan-
nalta kaasutuspoltto on edullinen 
tapa alentaa päästöjä, siitä huoli-
matta että tulevat päästörajat ovat 
tiukkoja. Kehitteillä on nykyistä 
pienempiä kaasutuskattiloita, jopa 
500 kilowatin luokkaan. 

Seuraavat toimitukset ovat  
jo tulossa
Suurin toimitettu yksittäinen katti-
la on ollut kooltaan 8 megawattia, 
ja todennäköisesti 10 megawatin 

kattilan valmistaminenkin onnis-
tuu. Suurin toimitettu lämpölaitos 
on ollut kooltaan 20 megawattia. 
Viime vuosikymmenellä hakkeen 
käytön kehitys on tuonut kattilan-
valmistajien ulottuville uusia koh-
teita. 

Seuraavat biolämpölaitosten 
toimitukset ovat Jämsän Halliin 
ja Alavudelle, jossa muun muassa 
Keskisen kyläkauppa Tuurin kyläs-
sä tulee saamaan kaukolämpönsä 
Lakan kattilasta.  

200 kattilaa vuodessa
Tuotevalikoimaan kuuluu edel-
leenkin myös pienemmät kattilat, 
joita valmistetaan varastoon, mi-
käli isojen kattiloiden puolella on 
hiljaisempaa. ”Tämä on mahdol-
listanut osaavan työvoiman pitä-
misen vaikeimpinakin aikoina”, sa-
noo Lampinen. Öljykattiloitakin 
on valmistettu pitkään ja valmis-
tetaan edelleenkin etenkin sanee-
rauskohteisiin. Pienistä pannuis-
ta kaikki alkoi 1950-luvulla, ja siitä 
lähtien omasta osaamisesta ja teke-
misestä on pidetty huolta. 

Vaikka vientiteollisuuden kilpai-
lukyvystä ulkomaan markkinoilla 

ollaan huolissa, Lampinen on vä-
hintään yhtä huolestunut kilpailu-
kyvystä kotimarkkinoilla, joissa kil-
pailu on koventunut, kun euroop-
palaiset valmistajat ovat saapuneet 
kilpailukykyisine hintoineen. 

Korkea kotimaisuus
Lämpölaitoksen kattila tuhkan-
poistolaitteineen, polttoaineen kä-
sittelylaitteet ja automaatio teh-
dään tehtaalla valmiiksi ja asenne-
taan työmaalla paikalleen. Asen-
nuspaikalla suoritetaan laiteasen-
nukset, hoitotasot, putkityöt ja 
kiinteistön sähkötyöt. Ainoastaan 
maanrakennus-, perustus- ja ra-
kennustekniset työt suorittaa ali-
hankkija. Kotimaisuusaste on var-
sin korkea, kun kaikki työt suun-
nittelusta lähtien pystytään suo-
rittamaan omalla työvoimalla. 
Työpiikkejä voidaan joskus tasata 
teettämällä yhteistyökumppaneilla 
joitakin töitä, mutta tällöinkin Laa-
tukattilan piirustusten mukaisesti.

Kattilat ja laitokset tarkkaan 
dokumentoituja
Plasmaleikkaaminen on tuonut 
lisätarkkuutta sekä laatua työ-

Kaasutuspoltto on 
alusta alkaen ollut La-
kan erikoisosaamista, 
ja se sopii megawat-
tia isompiin laitoksiin, 
koska pienempien lai-
tosten kaasutuspolt-
tokattiloiden valmis-
tus on toistaiseksi liian 
kallista.
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Puukaasu palaa 
puhtaasti

”Alavus ja Tuurin kyläkauppa odottavat  
biolämpöä”, kertoo toimitusjohtaja Markku Lampinen.Tekniikka
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hön, ja se mahdollistaa leikkaa-
misen omalla verstaalla, kun rau-
dasta lähdetään rakentamaan kat-
tilaa. Raaka-aineet ja komponen-
tit hankitaan tunnetuista lähteis-
tä ja haponkestävää materiaalia 
käytetään, mikäli se kestävyyden 
kannalta on perusteltua. Jokaises-
ta kattilasta säilyy tehtaalla vähin-
tään kattilakortti, joka kertoo kai-
ken tietämisen arvoisen yksittäi-
sestä kattilasta. Kun kyseessä on 
lämpölaitostoimitukset, löytyvät 
tiedot kansioista. Kattilat on do-
kumentoitu 1950-luvulta lähtien, 

ja myös kattilakortit löytyvät kat-
tiloista yhtä pitkältä ajalta.  

Juuret syvällä
Laka-kattiloita on valmistet-
tu vuodesta 1953 lähtien: Ensin 
Tampereen keskustassa, mutta jo 
1950-luvun lopulla muutto kävi 
Vihiojantielle. Muutamien laajen-
nusten jälkeen valmistaminen ta-
pahtuu edelleen samoissa tiloissa. 
Toimintaa johtaa jo saman omis-
tajasuvun kolmas sukupolvi ja 
neljäskin polvi harjoittelee opis-
keluiden ohessa. n

ã Piirros kaasutuspolton periaatteesta. Ilmaa puhalletaan polttoainepatjan läpi, ja hiilloksessa muodostunut puukaasu palaa puhtaasti yl-
häällä olevassa palotilassa. 

Jos lämpölaitoksen hankinta on 
ajankohtaista, niin nyt kannat-
taa reagoida nopeasti. Ennen 
20.12.2018 käynnistetty polttote-
holtaan alle 5 MW (kattilateho al-
le 4,5 MW) lämpölaitos voidaan 
toteuttaa ilman sähkö- tai rättisuo-
datinta, joka tyypillisessä 4,5 MW:n 
laitoksessa tarkoittaa usean sadan 
tuhannen euron lisälaskua. 

Ennen 20.12.2018 käynniste-
tyssä laitoksessa voi varautua suo-
dattimen tulevaisuuden investoin-
tiin, mutta se tulee käytännössä 

ajankohtaiseksi kaikkiin laitoksiin 
1.1.2030 jälkeen. Investoimalla nyt 
voi siis säästää sievoisen summan. 
Tilauksesta käynnistämiseen me-
nee käytännössä vähintään vuoden 
verran aikaa.

Lakan kattiloiden kaasutuspoltto 
on lähtökohtaisesti päästöltään pie-
nempi kuin arinakattiloiden, mut-
ta raja-arvojen alittaminen on edel-
leen haasteellista, mutta kehitystyö 
saattaa johtaa siihen että sähkö-
suodatinta ei tarvita Laka kaasutus-
polttokattilalla tulevaisuudessa. n

Vielä ehtii…

Polttoaineen syöttösiilossa on giljotiini-
pellit sekä ylhäällä että alhaalla.


